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1. A távoli rokonok
Balambér,  a  bálnaborjú,  és  kisöccse  Bonifác,  vidáman

éldegéltek a Grönlandi-tenger egy csendes kis öblében. Itt
volt  az otthonuk,  ahol  a hófehér jégtáblák széleit  azúrkék
hullámok nyaldosták, és csendes tavaszi éjjeleken északi fény
tündökölt az égen.

Amióta  Balambért  elsodorta  egy  tengeráramlat,  és  csak
hosszú idő elteltével, sok-sok kaland után talált haza, ügyelt
rá,  nehogy  a  nyílt  tengerre  tévedjen.  Komoly  oka  volt  a
bálnaborjúnak arra, hogy ilyen óvatos, hiszen nem is olyan
régen megszületett kisöccse, Bonifác, akire Balambér nagyon
büszke volt. Most már kistestvérére is vigyáznia kellett. Meg
akarta  neki  tanítani,  hol  vannak  a  biztonságos  helyek  az
öbölben, mitől kell óvakodniuk, és hogy miként illik a többi
állatkölyökkel játszani.

Ezen a csodálatos tavaszi délelőttön, amikor a nap bágyadt
sugarai elkezdték felmelegíteni a fagyos levegőt, a két kis
bálnaborjú a Szürke Szikla tövében úszkált fel és alá. Fejüket



kidugták  a  v ízből ,  hogy  jobban  hal l ják,  amit  a
jegesmedvebocs  mesél  nekik.

‒ Nekem mindenfelé a világon vannak rokonaim. Sok-sok
medve.  Kicsik  és  nagyok.  És  egyiknek sem olyan fehér  a
bundája, mint az enyém, hanem a legtöbbnek barna. Van,
amelyiknek az is a neve, hogy barnamedve.

‒ És miért nem látogatnak meg titeket? ‒ faggatta Bonifác
a kis jegesmedvét.

‒  Azért,  mert  itt,  a  jégtáblák között  nagyon fáznának ‒
magyarázta a medvebocs. ‒ Nincsenek ilyen nagy hideghez
hozzászokva. Az egyik rokonom, a koala mackó, olyan meleg



helyen lakik, ahol mindig zöldek a fák. Fölmászik rájuk, és a
levelüket majszolgatja.

‒ Igazán furcsa viselkedés egy medvétől ‒ hitetlenkedett
Balambér.

Jót kuncogtak a jegesmaci különös rokonain.

Hirtelen  hangos  szárnycsattogással  Sirály  Apó  szállt  a
Szürke Szikla tetejére.

‒ Min kacarásztok ilyen jóízűeket, csemeték? ‒ tudakolta.

‒ Jegesmaci rokonain ‒ válaszolt tisztelettudón Balambér. ‒
Szerte a világon élnek rokonai, és igencsak fura szerzetek.

‒ Mondd csak Sirály  Apó,  neked is  vannak rokonaid? ‒
kérdezte az öreg sirályt a kis kíváncsi Bonifác.

‒ Hogy vannak-e? ‒ hahotázott az öreg sirály. ‒ Nincs annyi
toll a szárnyamon, amennyivel számba tudnám őket venni!
Ha az egész életemet vendégeskedéssel tölteném, akkor sem
tudnám mindet meglátogatni! Ott van például Csüllő sógor,
aki a Kopár Síkság túl felén lakik. Gyakran összefutok vele,
és olyankor jókat beszélgetünk. De az igazi jómadár Kacagó
Sirály unokaöcsém! Mindig megnevetteti az embert. Sajnos a
messzi délen él, így igen csak ritkán látom.

Balambér és Bonifác meghökkent képet vágtak. Lehet, hogy
mindenkinek  vannak  rokonai,  csak  nekik  nem?  Mert  ők
bizony még soha nem hallottak róluk.

‒ Nekünk nincsenek rokonaink ‒ jelentette ki Bonifác. ‒
Bálna  Anyuka és  Bálna  Apuka sokszor  mesél  nekünk esti
mesét, de még soha nem meséltek rokonokról.



‒ Én a fél világot bejártam, mégsem találkoztam egyetlen
egy rokonnal sem. ‒ fűzte hozzá Balambér.

Sirály Apó most még harsányabban kacagott.

‒ Nagy a világ, bálnaborjak! Mindenkinek vannak rokonai,
ha mégoly távoliak is.

A bálnaborjak elbúcsúztak a jegesmedvebocstól és Sirály
Apótól.  Az  öböl  túlpartja  irányában  úszva  hamarosan
összefutottak  a  kishalakkal.  A  legkisebb  poronty  nagyon
megörült Balambérnak és Bonifácnak. Hangosan hívta őket
játszani:

 

Gyerünk, gyorsan, két kis bálna,

Rátok vár a sok kis hal,

Játsszuk azt, hogy jön a cápa,

Meneküljünk, vagy felfal!

Balambér  már  éppen  nekiállt  volna  kiszámolni,  hogy  ki
legyen a fogó, ám egy ezüstkék halacska félbeszakította.



‒  Sajnálom,  Balambér,  de  most  nem  érünk  rá!  ‒  A
testvérkéjére  pedig  rápirított:  ‒  Elfelejtetted,  te  kis  buta,
hogy, megígértük, hamarosan otthon leszünk?

‒  Hová  iparkodtok  ennyire?  ‒  érdeklődött  Balambér
meglepetten.

‒ Haza kell  mennünk,  mert  látogatóink érkeznek.  Távoli
rokonaink,  messze  lakó  halacskák  ‒  újságolta  büszkén  az
ezüstkék kishal.

Balambér  és  Bonifác  egyre  jobban  csodálkozott.  Hát  a
kishalaknak is  van rokonságuk, akik ráadásul még meg is
látogatják őket?

‒ Milyenek a ti rokonaitok? ‒ tudakolta Bonifác.



‒ Nagyon sokféle halacska van a rokonságunkban ‒ felelte
tudálékosan  a  kishal.  ‒  A  legtöbbnek  persze  ezüstös  a
pikkelye.  De  van  olyan  is,  amelyiknek  egyáltalán  nincs  is
pikkelye. És Sirály Apó szerint vannak olyan rokonaink, akik
színesek,  és  úgy  tündökölnek,  mint  az  északi  fény.  Csak
éppen ők nem tudnak meglátogatni minket, mert itt nagyon
hideg a víz.

‒ A pillangóhalak… ‒ rebegte áhítattal Balambér. Még a
szája is  tátva maradt  a  felfedezéstől,  hogy a gyönyörű és
kényeskedő pillangóhalak az ő kis barátainak a távoli rokonai.

Miután elbúcsúztak a halacskáktól, a bálnaborjak hazafelé
vették az irányt.  Komor hallgatásba merülve szelték át az
öblöt. Még a jéghegyek tetején szikrázó napfény sem tudta
őket jobb kedvre deríteni.

Otthon Bálna Anyukát és Bálna Apukát igencsak meglepte,
hogy  máskor  oly  eleven  borjaik  milyen  hallgatagok.  Csak
kuksoltak  egy  jégtábla  tövében,  és  időnként  kérdő
pillantásokat  vetettek  rájuk,  mintha  valami  fúrta  volna  az
oldalukat. Bálna Apuka megkérdezte hát őket:

‒ Mi ez a nagy hallgatás, borjaim? Tán rossz fát tettetek a
tűzre?

A két bálnaborjú zavartan összenézett.

‒  Apuka,  vannak  nekünk  rokonaink?  ‒  bökte  ki  végül
Bonifác.  ‒  Balambér  nem  találkozott  még  soha  egyetlen
rokonnal  sem, pedig sokfelé utazott.

‒ Sirály Apónak vannak rokonai, és a jegesmedvebocsnak is
‒ fűzte hozzá Balambér reménykedve.



‒ Már hogyne lennének rokonaink! ‒ felelte meghökkenve
Bálna Apuka. Bálna Anyuka pedig sorolni kezdte:

‒ Ott van a Hosszúszárnyú család, nem is olyan messze
laknak, csak éppen annyit utazgatnak, hogy soha sincsenek
otthon. Szürke bálna rokonék már messzebb élnek, nagy út
lenne az, ha ide szeretnének látogatni.

‒ A legbölcsebb a rokonságból az öreg Ámbráscet, ő igazán
sokat látott a világból, majd minden tengeren megfordult már,
északtól délig, és kelettől nyugatig ‒ folytatta Bálna Apuka a
felsorolást.  ‒  Igazán  figyelemre  méltó  rokonsággal
rendelkezünk, bár még eddig egyikükkel sem találkoztunk,
csak hírből ismerjük őket.

Bálna Anyuka pedig hozzátette:

‒  Azért  a  mi  sz ívünknek  mégis  a  Dél i  bálnák  a



legkedvesebbek. Nem is olyan rég kaptunk hírt, hogy náluk is
borjú született.

‒  Apuka,  nem  látogathatnánk  meg  őket?  ‒  kérdezte
Balambér.  ‒  Olyan  jó  lenne  megismerkedni  velük!

‒ Ugyan, kisborjam, a Déli bálnák nagyon messze laknak ‒
felelte kedvesen Bálna Anyuka.

‒ A mi családunkban nem szokás az utazgatás ‒ tette hozzá
szigorúan Bálna Apuka.

‒ Hiszen Balambér igazi világutazó! A fél világot bejárta! ‒
tiltakozott Bonifác.

‒ Ne felejtsd el, hogy Balambért egy tengeráramlat sodorta
el,  és  igazi  csoda,  hogy  végül  hazatalált  ‒  feddte  meg
kisborját  Bálna  Apuka.  ‒  Rengeteg  barátotok  van  itt  az
öbölben: a fókakölykök, a halacskák és a jegesmedvebocsok
is. Nektek itt a helyetek, nem távoli tengereken!


